
ІНФОРМАЦІЯ
про головні події соціального, економічного, політичного життя міста, 
поточну діяльність виконавчих органів міської та районних у місті рад

за 08-10 жовтня 2021 року
м. Кропивницький

Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності депутатів Кропивницької міської ради 

восьмого скликання

08  жовтня під  головуванням  депутата  Кропивницької  міської  ради
восьмого скликання Максима Линченка відбулося засідання постійної комісії
міської  ради  з  питань  місцевого  самоврядування,  прав  і  свобод  людини,
депутатської  етики  та  регламенту.  У роботі  постійної  комісії  взяли участь
керівники виконавчих органів міської ради.

Розглянуті  питання:  про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради  від
25  листопада  2003  року  №  581  «Про затвердження  уточнених  назв  і
перекладу українською мовою площ, проспектів, вулиць, провулків, проїздів,
тупиків м. Кіровограда»;  про затвердження Положення про Кропивницький
міський  центр  соціальних  служб;  про  затвердження  Положення  про
Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних
осіб;  про затвердження Положення про Кропивницький міський соціальний
гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

08  жовтня під  головуванням  депутата Кропивницької  міської  ради
восьмого  скликання  Наталі  Чередніченко  відбулося  засідання  постійної
комісії міської ради з питань охорони здоров'я, освіти, соціальної політики,
культури  та  спорту.  У  роботі  постійної  комісії  взяли  участь  керівники
виконавчих органів міської ради.

Розглянуті  питання:  про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради  від
25  листопада  2003  року  №  581  «Про затвердження  уточнених  назв  і
перекладу українською мовою площ, проспектів, вулиць, провулків, проїздів,
тупиків  м.  Кіровограда»;  про  введення  додаткових  штатних  одиниць;  про
затвердження  Положення  про  Кропивницький  міський  центр  соціальних
служб; про затвердження Положення про Кропивницький міський центр облі-
ку та тимчасового перебування бездомних осіб; про затвердження     Положе-
ння про Кропивницький міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування;  про  внесення змін  до рішення
міської  ради  від  31  січня  2019  року  №  2282  «Про  затвердження
Програми  забезпечення  житлом  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки».
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08  жовтня під  головуванням  депутата  Кропивницької  міської  ради

восьмого  скликання  Дмитра  Бірця  відбулося  засідання  постійної  комісії
міської ради з питань  бюджету та податкової політики. У роботі постійної
комісії  взяли  участь  заступники  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих  органів  ради  Олександр  Вергун  та  Михайло  Бєжан,  голова
Фортечної районної у місті Кропивницькому ради Віктор Закаблуковський,
керівники виконавчих органів міської ради.

Розглянуті  питання:  про  внесення  змін  до  рішення  Кропивницької
міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 «Про бюджет Кропивницької
міської територіальної громади на 2021 рік»; про внесення змін до рішення
міської ради від 31 січня 2019 року № 2282 «Про затвердження Програми
забезпечення  житлом  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  та  осіб  з  їх  числа на 2019-2021 роки»;  про надання дозволу
КП «Теплоенергетик» Кропивницької міської ради на укладання мирових
угод з АТ «НАК «Нафтогаз України»; про внесення змін та доповнення до
рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 105 «Про
затвердження  Комплексної  програми  розвитку  житлово-комунального
господарства  та  безпеки  дорожнього  руху  в  місті  Кропивницькому  на
2021-2025 роки» (зі змінами); про внесення змін до рішення міської ради від
31 січня 2019 року № 2276 «Про затвердження Програми капітального буді-
вництва,  реконструкції  та  капітального  ремонту  об´єктів  комунального
господарства  і  соціально-культурного  призначення  міста  Кропивницького
на 2019–2021 роки» (зі змінами); про погодження Концепції індустріального
парку «Ростагропром»;  про внесення змін та доповнень до Заходів щодо
реалізації  Програми  природоохоронних  заходів  місцевого  значення  на
2021–2023  роки,  затвердженої  рішенням  Кропивницької  міської  ради  від
02.02.2021  №  101;  про  затвердження  Програми  ведення  містобудівного
кадастру у складі управління містобудування та архітектури Кропивницької
міської ради на 2022-2024 роки;  про затвердження Програми розроблення
містобудівної документації Кропивницької міської територіальної громади
на  2022-2024  роки;  про  внесення  змін  до Програми  виконання  судових
рішень про стягнення коштів з  Виконавчого комітету Міської  ради міста
Кропивницького на 2019-2021 роки; про затвердження Програми виконання
судових  рішень  про  стягнення  коштів  з  Виконавчого  комітету
Кропивницької  міської  ради  на  2022-2024  роки;  про  внесення  змін  до
рішення міської ради від 27 серпня 2019 року № 2752 «Про Бюджетний
регламент  проходження  бюджетного  процесу  бюджету  міста
Кропивницького»;  про  пропозиції  головних  розпорядників  коштів  щодо
перерозподілу бюджетних призначень.
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Висвітлення діяльності місцевих органів влади

З 04  по  08  жовтня фахівцями  Центру  надання  адміністративних
послуг  «Прозорий  офіс»  було  прийнято  3235 звернень від  громадян  і
суб’єктів господарювання, надано 3643 консультації.

З  04  по  08  жовтня на  особистому  прийомі  у  начальника  та
спеціалістів управління з питань захисту прав дітей було 62 громадянина з
питань опіки, піклування.

Спеціалісти управління провели 1 рейд по території міста та відвідали
за місцем проживання 3 сім'ї з дітьми, які перебувають у складних життєвих
обставинах.  Складено  акти  обстеження  умов  проживання,  з  батьками
проведено  відповідну  профілактично-роз’яснювальну  роботу  щодо
належного  виконання  своїх  батьківських  обов'язків.  Проведено
2 обстеження житлово-побутових умов у сім'ях  опікунів,  піклувальників,
2  знайомства  потенційних  усиновлювачів  з  2  дітьми-сиротами,  дітьми,
позбавленими батьківського піклування

Спеціалісти управління брали участь у 14 судових засіданнях.

З 04 по 08 жовтня до департаменту соціальної політики звернувся
101 громадянин з  питань: надання  матеріальної  допомоги  –  42,  надання
соціальних послуг – 16, виплати щомісячної грошової допомоги у зв’язку з
обмеженням споживання продуктів  харчування місцевого виробництва та
компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадянам,
які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  –  2,  санаторно-
курортного  лікування  –  13,  видачі  (заміни)  посвідчень  особам,  які
постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  –  2,  надання
консультацій та роз’яснень – 16.

Надано  письмових  відповідей  громадянам,  депутатам,  організаціям
та установам – 197.

08  жовтня під  головуванням  заступника  міського  голови  з  питань
діяльності  виконавчих  органів  ради  Сергія  Колодяжного  відбулося
засідання  комісії  з  питань  формування  пропозицій  щодо  потреби  на
спрямування  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам на
проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для
розвитку  сімейних  та  інших  форм  виховання,  наближених  до  сімейних,
підтримку малих групових  будинків  та  забезпечення  житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

Розглянуті  питання: про  розпорядження  голови  Кіровоградської
обласної державної адміністрації від 04  жовтня  2021 року № 706-р “Про
розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, 
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будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних  та  інших  форм  виховання,  наближених  до  сімейних,  та
забезпечення  житлом  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, осіб з їх числа”;  про  протокол засідання регіональної комісії з
питань формування  пропозицій  щодо  розподілу  коштів  субвенції  з
державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні
роботи,  придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших
форм  виховання,  наближених  до  сімейних,  забезпечення  житлом  дітей-
сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  осіб  з  їх  числа  від
30.09.2021 № 2;  про  списки осіб  з  числа дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  сформованого  Регіональною  комісією  для
виплати  грошової  компенсації  за  належні  для  отримання  житлові
приміщення з метою придбання житла. 

08  жовтня під  головуванням  заступника  міського  голови  з  питань
діяльності  виконавчих  органів  ради  Сергія  Колодяжного  відбулося
засідання  комісії  з  питань  розгляду  заяв  про  призначення  грошової
компенсації  за  належні  для  отримання  жилі  приміщення  для  деяких
категорій  осіб,  а  також  членів  їх  сімей,  за  рахунок  коштів  субвенції
державного бюджету.

Розглянуто  та  погоджено  призначити  трьом  особам  грошову
компенсацію  за  належні  для  отримання  жилі  приміщення  для  деяких
категорій  осіб,  а  також  членів  їх  сімей,  за  рахунок  коштів  субвенції
державного бюджету.

08  жовтня під  головуванням  начальника  Головного  управління
житлово-комунального  господарства Віктора  Кухаренка  відбулося
засідання міської комісії з безпеки дорожнього руху в м. Кропивницькому.

Розглянуті питання: про заборону руху вантажних автомобілів масою
до  40  тонн  центральною  частиною міста;  про  погодження  встановлення
шлагбаумів  у нічний  час  на  парковці  гіпермаркету  «Епіцентр  К»;  про
внесення  змін  в  роботу  світлофорних  об’єктів,  а  саме:  збільшення  часу
дозвільного горіння світлофорів до 10 с; про встановлення дорожніх знаків
про  обмеження  швидкості,  пристроїв  примусового  зниження  швидкості,
камер  відеоспостережень,  проведення  патрулювання  та  запровадження
одностороннього руху від вулиці Вокзальної до вулиці Юрія Бутусова;  про
встановлення засобів заспокоєння руху (пристроїв примусового зниження
швидкості) на перехресті вулиць Пушкіна та Каховської; про  встановлення
обмежувачів швидкості по вулиці Бобринецький шлях (біля будинків № 103
та  105);  про  внесення  змін  у  схему  нанесення  дорожньої  розмітки  по
провулку  Училищному;  про  заборону руху  вантажного  транспорту  по
вулиці Василя Нікітіна, облаштування пішохідного переходу на розі вулиць
Короленка  та  Василя  Нікітіна.  За  результатами  засідання  міської  комісії
було надано відповідні доручення.
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Питання соціально-економічного стану              

Діалог влади з народом

08  жовтня на особистому прийомі  у заступника міського голови  з
питань діяльності виконавчих органів ради Сергія Колодяжного побували
мешканці різного соціального стану. 
        Під час особистого прийомі порушили питання: про підвезення дітей  з
особливими потребами до навчальних закладів  та  дитячих садочків;  про
відновлення  та  ремонт  тиру;  про  виділення  земельної  ділянки  під
будівництво спортивного та кінологічного майданчика. 

За  результатами  розгляду  звернень  питання  взяті  на  контроль  та
надані відповідні доручення.

08  жовтня  впродовж  двох  годин  на  дзвінки  мешканців  міста,  які
надходили  на  “Гарячу  лінію  міського  голови”,  відповідала  староста
Новенського старостинського округу  міської ради Любов Марченко.

Порушені  питання:  про нанесення  пішохідної  розмітки  та
встановлення  дорожнього  знака «Пішохідний  перехід»;  про  утримання
житлових  будинків;  про  ремонт  ливневих  труб,  каналізаційних  та
водопровідних  мереж  у  підвалах  будинків;  про  асфальтування
прибудинкових  територій  після  проведення  ремонтних  робіт
КП  «Теплоенергетик»;  про  від'єднання електропроводу  від  житлового
будинку  до  малої  архітектурної  споруди;  про  вжиття  заходів  до
безпритульних собак на прибудинкових територіях.

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика

08 жовтня у кінотеатрі «Портал» відбулася презентація відеопроєкту
«Чумацькі  пісні»,  за  підтримки  Українського  Культурного  Фонду,  за
ініціативи авторів та учасників проєкту, а також фольклорних гуртів «Дике
поле» та «Млиночок». 

08 жовтня  у  бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького було проведено: 

№ 5 –  творчу зустріч «Відголоски родинної пам´яті».  Гостем заходу
був  письменник  Карпов  В.Є.,  котрий  презентував  книгу  «Відголоски
родинної пам’яті», яка розповідає про історичні дослідження становлення
та розвитку українського козацтва. Учасники заходу ознайомилися з іншими
творами  автора,  представленими  на  книжкових  виставках  «Оживає  дух
козацький» та «Ключі від минулого»;
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№  12  –  презентацію книги  Голлі  Смейл  «Дівчинка  Гік».  Книга

«Дівчина-гік» -  світовий бестселер,  відзначена престижною літературною
премією і є однією з кращих книг для підлітків. 

У  будинку  культури  Масляниківки  відбулася  виховна  година
«Профілактика вірусних захворювань». Під  час  заходу  медичний
працівник  вела  розмову  про  засоби  захисту  та  профілактику  гострих
респіраторних  захворювань,  види  профілактичних  засобів,  частоту змін
захисних масок та техніку миття рук.

08  жовтня на території  КЗ  «Ліцей  науковий»  відбулись відкриті
змагання «Кращий з кращих» серед учнів та вихованців дитячо-юнацьких
клубів  КЗ  «Об’єднання  дитячо-юнацьких клубів  за  місцем проживання»,
КЗ  «Навчально-виховний  комплекс  «Спеціалізований  загальноосвітній
заклад  І-ІІІ  ступенів  №  26  -  дошкільний  навчальний  заклад  -  дитячий
юнацький  центр  «Зорецвіт»,  Центральноукраїнського  інституту  розвитку
людини,  Кіровоградського  медичного  фахового  коледжу  ім.  Є.Й.Мухіна,
ГО  «Центр  оперативної  тактичної  підготовки»  «Цитадель»,  КЗ  «Ліцей
«Сокіл»,  КЗ  «Станція  юних  техніків».  Змагання  проходили  з  фізичної,
силової,  медичної,  вогневої  підготовки.  Переможцем  змагань  стали
вихованці  КЗ  «Навчально-виховний  комплекс  «Спеціалізований
загальноосвітній заклад І-ІІІ ступенів № 26 - дошкільний навчальний заклад
- дитячий юнацький центр «Зорецвіт».

09 жовтня у Кіровоградській обласній філармонії  відбувся концерт
струнного ансамблю  «LVIV SOLO».  Шанувальники слухали твори Кароля
Шимановського та Миколи Паганіні,  диригент Модест Менцінський.

09 жовтня у м. Знам’янці відбулася матчева зустріч з гандболу серед
дівчат 2006-2007 року  народження.  Місцева  команда  зустрічалася  з
вихованками  КДЮСШ  №  2.  Гра  закінчилась  з  рахунком  15:15.  Дані
змагання  були  підготовчими  до  участі  наших  гандболісток  у  чемпіонаті
України.  Тренують  кропивницьких  спортсменок  Світлана  Крохмаль  і
Вячеслав Гурський.

09  жовтня в  с.  Бірки  Олександрівської  територіальної  громади
проходили змагання з легкоатлетичного кросу серед чоловіків та жінок в
рамках  обласних  спортивних  ігор  серед  команд  сільських,  селищних  і
міських  територіальних  громад,  а  також  чемпіонат  області  з
легкоатлетичного кросу, пам’яті Заслуженого працівника фізичної культури
і спорту М. Іванова.

Вихованці  КДЮСШ  №  2  гідно  виступили  на  обласних  змаганнях.
Чемпіонами області  стали  Єгор  Матвєєв,  Єва  Шевченко  (біг  на  1000 м),
Сергій Саєнко  (біг на 3000 м). Срібні  медалі завоювали  Дар’я Богомільчук
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(біг на 1000 м), Павло Безшкуренко (біг на 3000 м), Владислав Диченко (біг
на 5000 м). Третє місце посів Максим Зінченко (біг на 3000 м). У змішаній
естафеті  на  1000  м  представники  міста  Кропивницького  Віталій
Пархоменко,  Дар’я  Богомільчук,  Ігор  Шостак,  Єва  Шевченко  завоювали
золоті  нагороди.  У  загальному  заліку  серед  міст  області  команда  м.
Кропивницького посіла перше місце.

Тренують  кропивницьких  спортсменів  Віталій  Пархоменко,  Ігор
Шостак, Олена та Олександр Тесленки.

08-10 жовтня на базі КДЮСШ № 3 проводився відкритий чемпіонат
м.  Кропивницького  з  тенісу  настільного,  присвячений  Дню  захисників  і
захисниць  України.  У  змаганнях  взяли  участь  57  спортсменів  із
м.  Кропивницького,  смт.  Олександрівка,  с.  Северинка.  Змагання
організовані  за  співпраці  управління  молоді  та  спорту  Кропивницької
міської ради, відділення НОК України в Кіровоградській області та обласної
федерації тенісу настільного.

Серед  чоловіків  переміг  Ярослав  Гуца,  срібним  призером  став
Олександр Редозубов, третє місце посів Денис Галушко. У змаганні жінок
золоту  медаль  завоювала  Софія  Сіренко,  срібна  нагорода  в  активі  Марії
Мішуровської,  третю  сходинку  п’єдесталу  посіла  Лідія  Місюра.  Серед
юнаків перемогу святкував Артем Дон, друге місце посів Артем Тарасенко,
бронзову нагороду завоював Олексій Мельник.

Житлово-комунальна сфера

З 04  по  08  жовтня  працівниками  інспекції  з  благоустрою
Кропивницької  міської  ради  в  ході  щоденних  перевірок  та  інспектувань
території  міста  обстежено  45 вулиць;  складено  22  протоколи;  видано
47 попереджень. 

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради          Світлана БАЛАКІРЄВА

Вікторія Сіненко 35 83 89


